Vážení rodiče, milí žáci,

pevně doufám, že se Vám daří dobře a s každým začátkem týdne jste
plní očekávání, jaké úkoly Vám s kolegy opět zašleme
Pro tento týden zasílám další region Asie, tentokrát státy Arabského
poloostrova. Prosím, udělejte si zápis + si všechny státy najděte ve
vašich mapách. Vyznačte si opět do mapy i daný region – vždy jsou to
státy s podobnou charakteristikou, takže se v tom budete lépe
orientovat.
Vaším dalším úkolem bude zhlédnout video o postavení žen
v Afgánistánu v odkazu:
https://edu.ceskatelevize.cz/postaveni-zen-v-afghanistanu-5e441a6ef2ae77328d0a6c8f

Druhým videem je krátký dokument o Dubaji – největším městě
Spojených arabských emirátů:
https://edu.ceskatelevize.cz/dubaj-a-nejvyssi-stavba-sveta-5e441f36d76ace2c451de24c

Mějte se moc hezky a buďte zdraví,
p.učitelka Hýžová

Státy Arabského poloostrova
Saudská Arábie (Rijád)
- největší stát této oblasti
- absolutistická monarchie – král
- největší zásoby ropy na světě (chemický a petrochemický průmysl)
- svatá města islámu = Mekka (narodil) a Medina (zemřel) prorok
Mohamed
Jemen (Saná)
- absolutistická monarchie – vládne sultán
Omán (Maskat)
SAE – Spojené arabské emiráty (Abú Zabí=Abú Dhabí)
- bohatý stát, ropa, přístav Dubai a luxusní letecká společnost Fly Emirates
Katar (Dauhá)
- emirát, 90 % vývoz ropy
Bahrajn (Manamá)
- ropa, artézské studny – ovoce a zelenina
Kuvajt (Kuvajt)
- emirát, odsolování mořské vody, těžba ropy
- r. 1990 napaden Irákem (Sadám Husajn) = Saddámova invaze (Američany
nazývána jako Válka v zálivu), na pomoc Kuvajtu přišly USA
Irák (Bagdád)
- Mezopotámská nížina, nejstarší civilizace, památka Babylon
- těžba ropy, chemický průmysl
- na S jsou Kurdové (usilují o vznik vlastního státu)
- 1979 – 2003 vláda diktátora Saddáma Husajna
Irán (Tehrán)
- Iránská vysočina, těžba ropy, petrochemie
- výroba koberců = Perské koberce (velice kvalitní, drahé a umělecky
hodnotné) = luxusní zboží

Afghánistán (Kábul)
- chudý stát, hornatý, vnitrozemský
- vysoká negramotnost
- v současnosti občanská válka
- mák – ilegální obchod s opiem
- teroristické organizace Talibán (radikální islamisté) a Al – Kaidá (cílem je
šíření islámu) dřívější vůdce Usáma Bin Ládin (zabit 2011)

